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RESUMO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar a tipologia e as possíveis causas da ocorrência 

das patologias em pavimentos de concreto armado, bem como verificar a aplicabilidade e 

analisar criticamente os métodos de avaliação do estado funcional destes pavimentos. 

 

São apresentados os tipos e os graus de severidade das patologias descritas no método do 

United States Corps of Engineers (USACE), bem como os métodos de avaliação da 

superfície dos pavimentos de concreto, dentre eles, o índice internacional de irregularidade 

(International Roughness Index - IRI), o quociente de irregularidade (QI), o valor da serventia 

atual (VSA) e a avaliação subjetiva e objetiva do índice de condição do pavimento (ICP). 

 

A aplicação prática se concentrou nos estudos de caso de quatro pavimentos de concreto 

armado, sendo um pavimento urbano e três pavimentos industriais, realizando a avaliação 

detalhada das patologias existentes nos pavimentos em serviço, com posterior cálculo do 

valor do ICP. Foi avaliada também a irregularidade longitudinal (IRI), com um perfilômetro 

inercial, no estudo de caso do pavimento urbano, com o intuito de verificar se este método 

apresenta correlação com o critério do ICP para o caso dos pavimentos de concreto armado 

como indicador de desempenho. 

 

Os levantamentos permitiram verificar valores intermediários de ICP para os pavimentos 

analisados e que tal situação é decorrente principalmente de falhas construtivas. Os defeitos 

catalogados no manual do ICP são suficientes para descrição das patologias encontradas 

durante os levantamentos. Com o auxílio de uma maior quantidade de levantamentos seria 

possível estabelecer relações entre ICP e IRI sendo que a relação encontrada com base no 

universo estudado foi fraca, embora aponte uma tendência.  

 

O trabalho enfatiza o estudo e a aplicabilidade do método de avaliação objetiva do USACE 

que é amplamente empregado nos E.U.A.. Por fim discute possível relação entre os valores 

do ICP e do IRI no caso estudado. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to verify types and possible causes for the occurrence of distresses in 

reinforced concrete pavements as well as to verify the applicability and critically examine the 

methods for assessment of the functional condition for such pavements. 

 

It is presented the distresses types and its severity levels described by the method of the 

United States Corps of Engineers (USACE), as well as the methods for surface evaluation of 

concrete pavements, including the international roughness index (IRI), the quarter of car 

index (QI), the present serviceability ratio (PSR) and subjective and objective evaluation of 

the pavement condition index (PCI).  

 

The practice study focused in four cases of reinforced concrete pavements, an urban 

pavement and three industrials floors, consisting on detailed field evaluation of distresses 

with subsequent determination of PCI for several pavement sections. It was carried out a 

field measurement of IRI using an inertial profiler for the case of urban pavement, in order to 

verify whether this method could reflect the actual the performance of reinforced pavement 

concrete. 

 

The performed surveys allowed understanding that most of cases with low PCI values are 

due to constructive fails. The list of distresses suggested by PCI manual is suffice to identify 

the distresses found out during the surveys. However it shall be required a large amount of 

field surveys in order to define better correlation between PCI and IRI in view of the current 

results. 
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